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Fehmarn Eine Bauerninsel Als Trittstein Zur Welt
Anne heeft het vaak moeilijk met haar ruziënde ouders. Ze is blij dat ze een kabouter heeft die haar in haar oor fluistert wat ze dan moet doen.
Een 15-jarig meisje deelt haar hartsgeheimen met een nieuwe correspondentievriendin nu haar moeder het te druk heeft, haar vader in Canada woont en haar vriendin is weggelopen.
Fehmarn - eine Bauerninsel als Trittstein zur Welt.
Holy cow!
Kreuzfahrten zwischen Kiel, St. Petersburg, Stockholm und Oslo
- Stadtrundgänge und Ausflugstipps zu 15 Städten in 10 Ländern an der Ostsee- Praktische Reisetipps für Kreuzfahrtreisende und Individualtouristen- Ländersteckbriefe zu allen Ostsee-Anrainern- Informative und unterhaltsame Essays zu Themen rund um die Ostsee- Für
über Land Reisende, die mehrere Ostseestädte auf einer Reise besuchen Der Reiseführer KREUZFAHRTEN OSTSEE stellt fünfzehn Städte in zehn Ländern vor: Kiel, Lübeck, Rostock, Gdansk (Danzig), Kaliningrad (Königsberg), Klaipeda, Riga, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki,
Stockholm, Visby auf Gotland, Ronne auf Bornholm, Kopenhagen sowie Oslo. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Städte werden in Rundgängen beschrieben, Stadtpläne, Übersichtskarten und viele Reisetipps erleichtern die Reisevorbereitung und die Orientierung vor
Ort. Viele Hintergrundinformationen zu Geschichte, Natur und Kultur vertiefen das Gesehene, zahlreiche Fotos stimmen auf das Urlaubsziel ein.
Der Naturführer für alle Vogelfreunde. Es werden die wunderbaren Vogelgebiete im Norden Deutschlands vorstellt: von der Nordseeküste Schleswig-Holsteins über die Lüneburger Heide bis zum Möhnesee im Sauerland. Für mehr als 270 Vogelarten werden präzise Tipps
gegeben. Mehr als 180 genaue Gebietskarten ermöglichen das zielsichere Auffinden der Orte. So finden Sie die besten Gebiete zur Vogelzugbeobachtung, eindrucksvolle Schauplätze von Gänse- und Watvogelscharen, Fundorte von Löffler, Sumpfläufer und Lachseeschwalbe.
Der unverzichtbare Tourenplaner für jeden Vogelbeobachter! Der erfolgreiche Band jetzt überarbeitet und aktualisiert.
Jahresgabe
Schleswig-Holstein, Hamburg
Het verdwenen jaar van Salvatierra
Als kleine jongen maakt Juan Salvatierra een ongelukkige val van een paard. Hij overleeft het ternauwernood maar spreekt sindsdien geen woord meer. In zijn harde, door mannen gedomineerde omgeving wordt hij beschouwd als een zonderling. Vanaf zijn twintigste begint hij minutieus zijn leven in een dorpje aan een rivier in
Argentinië vast te leggen op rollen canvas. Het groeit uit tot een kilometerslange schildering, zorgvuldig bewaard in een oude schuur. Na zijn dood keren Luis en Miguel, de zonen van Salvatierra, terug in hun geboortedorp. Als ze de doeken van hun vader uitrollen, komen ze erachter dat er één jaar ontbreekt. Waar is dat doek
gebleven? En belangrijker nog: wat is er in dat jaar gebeurd? Het verdwenen jaar van Salvatierra is een adembenemend verhaal van een van de grootste literaire talenten uit Latijns-Amerika.
Het staat al eeuwen in hartje Boonsboro. Het heeft vreugde en verdriet gekend, oorlog en vrede zien langskomen en nu, vervallen en rijp voor de sloop, is het gekocht door Montgomery Family Contractors. Zij - de drie broers Montgomery en hun excentrieke moeder - willen het liefdevol opknappen om er een Bed & Breakfast te
beginnen. De Inn BoonsBoro... (1) VOOR NU EN ALTIJD Beckett mag dan de architect zijn van het aannemersbedrijf, dat betekent niet dat hij bang is voor het ruige werk. Vooral niet bij deze klus. Iets aan het oude hotel drijft hem ertoe alles te doen om er iets moois van te maken. Hij zou bijna denken dat hij er zijn hart aan
heeft verloren, ware het niet dat hij dat al kwijt is - aan Clare Brewster. In zijn puberjaren was ze zijn stille liefde, nu is ze een jonge weduwe met drie zoontjes. Die hem ziet als een goede vriend. Hoe maakt hij zonder haar af te schrikken duidelijk wat hij voor haar voelt? Terwijl hij nog volop worstelt met die vraag, krijgt hij een
duwtje uit onverwachte hoek... (2) DE EERSTE & LAATSTE Owen is de georganiseerde broer, de man van de planning van het aannemersbedrijf. Hij is getrouwd met zijn mobiel, zijn checklist is altijd in de buurt, en hij laat absoluut níéts aan het toeval over. De onverwachte ontdekking dat zijn gevoelens voor Avery MacTavish
- die hij al jaren kent - plotseling veel verder gaan dan vriendschap, brengt hem dan ook flink van zijn stuk. Ook al omdat het verleden Avery geleerd heeft alles te wantrouwen wat op liefde lijkt. Opeens ziet hij zich geconfronteerd met een probleem dat geen logica kent en dus ook niet zomaar op te lossen valt. Misschien met een
beetje hulp van de Inn BoonsBoro? (3) ALLES VOOR ELKAAR Ryder weet wel dat hij een tikje grof reageerde. Maar dat zijn moeder niet even met hem en zijn broers had overlegd voor ze Hope Beaumont als manager voor de B&B aannam, irriteerde hem hevig. Inmiddels moet hij toegeven dat ze gelijk had. Hope is efficiënt
en toegewijd. En sexy. En ongebonden, dus niets zou een ongecompliceerde, los-vaste relatie in de weg moeten staan. Tot zijn verrassing is Hope het daar niet alleen mee eens, ze blijkt zelfs nog beter in los-vast dan hij. Wat positief lijkt, tot hij merkt dat hij meer en verder met haar wil... Zou hun Lizzy misschien wat kunnen doen
voor hem? Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Kiel, Lübeck, Rostock, Gdańsk, Kaliningrad, Klaipėda, Rīga, Tallinn, St.-Petersburg, Helsinki, Stockholm, Visby, Rønne, Kopenhagen, Oslo
reportage van een transport
Fährverkehr - Eisenbahn - Brückenschlag.

Fotoboek met opnamen gemaakt tijdens de aankomst en selectie van joodse gevangenen in het concentratiekamp Auschwitz.
De ervaringen van een jonge Australische vrouw in India.
De Inn BoonsBoro-trilogie
Luftbildatlas Schleswig-Holstein
Een kabouter in je hoofd
Groot prentenboek met afbeeldingen in kleur van allerlei zaken, thematisch gerangschikt. Achterin worden de afbeeldingen van verklarende informatie voorzien. Vanaf ca. 10 jaar, samen bekijken vanaf ca. 6
jaar.
Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin, gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest, gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe
hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als ze daar zin in hebben en voelen zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar steeds
extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens om in deze tijd? Niets doet ertoe. Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en gevoelens van de jongere generatie en laat met een
avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende literaire volwassenheid zien.
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Ein Olivia Lawrence-Fall
Bijna alles / druk 1
Ein halbes Jahrhundert lang trennte der Eiserne Vorhang die Anrainerstaaten der Ostsee. Heute führt das Meer jene Regionen wieder zusammen, die zu Zeiten der Hanse in regem Austausch miteinander standen. Der Reiseführer stellt
vierzehn Städte in neun Ländern vor: Kiel, Lübeck, Rostock, Gdansk (Danzig), Kaliningrad (Königsberg), Klaipeda, Riga, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Visby auf Gotland, Ronne auf Bornholm, Kopenhagen sowie Oslo. Die
norwegische Hauptstadt liegt zwar bereits an der Nordsee, ist jedoch ein beliebtes Ziel auf Ostsee-Kreuzfahrten.
Eigentlich beginnt Olivias Herbstwochenende vielversprechend. Zusammen mit ihrer Freundin Amanda fährt sie auf Einladung eines befreundeten Künstlers auf die Insel Fehmarn in der Ostsee und erfreut sich an Küste, Sand und Wellen.
Doch dann erscheint der Künstler nicht zur Enthüllung seines neuesten Werkes und ein Journalist stolpert zwischen den Feldern über einen menschlichen Arm. Statt Ferien hat Olivia wieder einen Fall. Ein Detektivroman in der klassischen
englischen Tradition von Dorothy Sayers und Edmund Crispin.
Voor nu & altijd ; De eerste & de laatste ; Alles voor elkaar 3-in-1
Ik, voor eeuwig
Eine Landeskunde in 80 farbigen Luftaufnahmen
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